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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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Keby som tak mohol zmeniť ten náš 
malý svet k lepšiemu! Keby som 
tak mohol vrátiť naspäť medzi ľudí 
úsmevy, priateľstvá, lásku. Keby 
som tak mohol...

Často na to myslím, nielen teraz, 
na konci roka. Keby som tak mohol 
povzbudiť všetky zdravotné sestry a 
bratov, zdravotnícky personál, leká-
rov. Môžem im iba od srdca poďakovať, 
úprimne a pokorne, za to, že už takmer 
dva roky ťahajú doslova z lopaty „zu-
batej“ tých, ktorým osud ešte nejakú 
šancu dal. A v duchu poprosiť - „vydrž-
te ešte prosím, ja vám to nikdy neza-
budnem“. Viem, že v tomto želaní nie 
som na Slovensku sám. Viem, že takto 
zmýšľajú mnohí.

Keby som tak mohol odpísať kaž-
dému z vás, vážení čitatelia a čitateľ-
ky, ktorí a ktoré ste nám napísali. Či 
už pochvalne, vďačne, alebo kriticky. 
Dokonca by som rád odpísal aj tým, 
ktorí poslali iba vulgárne nadávky, 
hoci ich nebolo ani toľko, čo prstov na 
jednej ruke. Keby som mohol, každému 
zaželám zdravie, pokoj v duši, blízku 
rodinu a nad ňou strechu nad hlavou. 
Možno aj šťastie, aj keď - nie je už šťas-
tím to všetko, čo som napísal?

Jedno však môžem. A to poďako-
vať. Poďakovať by sa malo. Hoci za to, 
že aj po dvoch rokoch pandémie tu ešte 
sme. Že nateraz si nás nezobrala. Stará 
mama mi kázala, „a nezabudni po-
prosiť o odpustenie“... Keď som sa ako 
malý pýtal koho, veselo mávla rukou 
a povedala - „to máš jedno“. A dodala 
- „dôležité je poprosiť, vyjadriť túžbu 
po odpustení. Vtedy vieš, že nie si do-
konalý a že nie všetko, čo si vyviedol či 
povedal, bolo správne“.

Keby som mohol napísať, že tento 
týždeň už nemocnice neprijali žiadne-
ho pacienta. Alebo, keby ustali hádky, 
prekáračky, keby sa s pandémiou stra-
tila aj závisť či nenávisť.Tí, ktorí nám z 
titulu moci iba vulgárne nadávajú a zá-
roveň nás karhajú a poučujú o duchov-
nosti predvianočného času, keby som 
mohol, tým by som...

Nie, to by asi nebolo 
správne. Vážení čitatelia, 
vďaka za vašu pozornosť. 
Takú, či onakú. A aby rok 
2022 bol pre vás rokom 
slúžiaceho zdravia!

Keby som mohol

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!

0907 727 201
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Občianska
riadková
inzercia

2. Auto-moto/iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-seriózna dohoda. 
Tel: 0908205521
»Kúpim Simson, Pionier, 
Stelu, Babetu aj nepojazd-
né. Tel: 0949505827
»Kúpim staré motorky 
typu jawa 250/350. Tel: 
0908795502
»Kúpim traktorovú vlečku, 
rozmetadlo, fekal, autovlek 
v hocijakom stave, traktor. 
Tel: 0910433620

7. Reality/iné
»Kúpim byt v ZV a oko-
lí. Platím v hotovosti. Tel: 
0951677592

8. Stavba
»Kúpim haki lešenie. Tel: 
0908532682

9. Domácnosť
»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495
»Osamelý 80r. Hľadá výpo-
moc do domácnosti v Det-
ve. Tel: 0908944895

11. Hobby a šport
»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel: 0905767777
»Kúpim akordeón, heli-
gónku, husle, saxofón. Tel: 
0915876860

13. Rôzne/predaj
»Predám stolík pod po-
čítač, rozmery 100x65x75 
cm, ako nový. Cena 25€. Tel: 
0905108998

14. Rôzne/iné
»Kto daruje funkčný te-
levízor. Ďakujem! Tel: 
0918514975
»Kto daruje oblečenie, 
obuv, hračky, školské po-
môcky, potraviny. Ďakujem! 
Tel: 0948710036

16. Zoznamka
»Sympatická 55r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0944724181
»Vzdelaný a seriózny 
muž hľadá pekný vzťah 
so single ženou 60+ SMS: 
0949516743
»Mám 38r, 160/95kg. Hľa-
dám muža, ktorý sa chce 
už usadiť a rodinu založiť. 
Tel: 0908508870

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

Keď v jeden deň a v jednu hodinu beží celý 
svet, bežte s  ním. S  aplikáciou v  telefóne, 
hocikde na Slovensku, s virtuálnou cieľovou 
čiarou a pre dobrú vec. Wings for Life World 
Run napíše 8. mája 2022 už svoju deviatu 
bežeckú kapitolu. A  vy môžete byť pri tom. 
Charitatívne podujatie, ktoré tento rok na 
svoj globálny štart pritiahlo neuveriteľných 
184 000 účastníkov, je pre každého, kto chce 
podporiť výskum liečby poranenej miechy. 

Ideálny vianočný darček?                                                
Nehľadajte, našli sme ho pre vás! Darujte zá-
žitok, pohyb, pomoc a dobrý pocit v jednom. 
Darujte štartovné na Wings for Life World 
Run 2022. A nech už budete v druhú májovú 
nedeľu kdekoľvek na svete, vďaka aplikácii 
si World Run môžete odbehnúť v tej lokalite, 

v ktorej sa práve nachádzate. Virtuálne sa tak 
spojíte s  rodinou a kamošmi z akéhokoľvek 
kúta Slovenska či planéty. Stačí byť priprave-
ný s telefónom ruke presne o 13:00 hod. To, 
koľko kilometrov zabehnete, je už na vás. 
Cez apku vám bude v pätách stíhacie vozidlo, 
ktoré predstavuje pohyblivú cieľovú čiaru. 
Po tom, ako vás dobehne, sa vám v účte uká-
že prekonaná vzdialenosť, ale aj umiestnenie 
v globálnom rebríčku. Registračný poplatok 
na App Run stojí 15 eur a toto štartovné v pl-
nej svojej výške poputuje priamo na konto 
nadácie Wings for Life.

Viac informácií o  charitatívnom behu, 
aplikácii a  možnostiach, ako sa dá zapojiť, 
nájdete na webe redbull.sk/worldrun, ale 
aj na wingsforlifeworldrun.com.

BEŽTE SPOLU S CELÝM SVETOM AJ 
V ROKU 2022, REGISTRUJTE SA NA
WINGS FOR LIFE WORLD RUN

Foto: A
ndreas Schaad / Red Bull Content Pool
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Čo je africký mor ošípaných a prečo je 
nebezpečný?

Ide o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré je smrteľné 
pre diviaky a ošípané. Na Slovensku ho máme zhruba 
dva roky a infikovaná je zhruba polovica okresov 
Slovenska. Najpostihnutejšia je východná 
časť územia. Pre človeka AMO nepredstavuje 
nebezpečenstvo, pre chovateľov ošípaných však 
znamená pohromu. Ak sa totiž objaví nákaza u jednej 
ošípanej, je nutné zlikvidovať celý chov.

Čo ministerstvo aktuálne robí, aby zastavilo 
šírenie moru?

Spustili sme národnú kampaň na zastavenie 
šírenia afrického chovu.  Rozdelili sme Slovensko 
do troch zón a nariadili odstrel diviakov v tých 
lokalitách, kde nie je AMO rozšírené. V okresoch, 
kde sa už nákaza potvrdila, platia pre chovateľov 
mimoriadne prísne hygienické opatrenia. Prosíme 
aj drobných chovateľov, aby nahlásili príslušnej 
regionálnej veterinárnej správe, že majú doma 
ošípanú. Veterinári im poskytnú potrebný dohľad aj 
poradenstvo. Na vstupoch do lesov môže verejnosť 
naraziť na tabule s inštrukciami, ako sa majú správať 
v lese. Ak je to oblasť zasiahnutá morom, ľudia by sa 
mali pohybovať iba po lesných cestách. Znížia tak 
riziko, že na vlastnom oblečení prinesú africký mor 
domov alebo vyplašia diviaky. Plašenie diviakov v 
infikovaných oblastiach je nežiaduce, aby sa mor 
ďalej nešíril. V týchto oblastiach poľovníci a lesníci 
vyhľadávajú a likvidujú uhynuté diviaky, masívny 
odstrel tu už neprebieha, aby nedochádzalo k ich 
vyplašeniu. V oblastiach, kde sa ešte AMO nepotvrdil, 
ale susedí s infikovaným okresom, poľovníci realizujú 
zvýšený odstrel. V týchto oblastiach je nutné znížiť 
počty diviakov na nulu. V okresoch, kde AMO nebol 
potvrdený, tiež prebieha  masívny odlov diviačej zveri. 
Všetky ulovené kusy vyšetrujú veterinári. Zdravé 
diviačie mäso putuje na spracovanie a do obchodov. 

Zdravé mäso sa bude jesť? Je to bezpečné?
Áno, je absolútne bezpečné a treba zdôrazniť aj 

to, že AMO nie je prenosný na človeka. Z každého 
zastreleného diviaka budú odobraté dve vzorky, 

mäso zatiaľ bude skladované v chladiacich boxoch. 
Pokiaľ budú vzorky negatívne, mäso bude môcť ísť na 
spracovanie a na pulty obchodných reťazcov.

Tie s tým súhlasia?
Tie na tom s nami spolupracujú. Chceme dostať 

k ľuďom vynikajúce potraviny, ktoré ponúka naša 
príroda, naše lesy. Koniec koncov, toto mala byť 
dlhodobo stratégia aj mojich predchodcov a na konci 
dňa to môže dopomôcť k tomu, aby sa na pultoch 
obchodov objavovalo viac slovenskej diviny.

Môžu chodiť občania do lesa, ak je v okrese 
potvrdený výskyt AMO?

Ako som už spomenul, v infikovaných oblastiach 
nám ide o to, aby diviaky, ktoré sa tam vyskytujú, 
boli čo najmenej vyrušované a nepresúvali sa do 
nenakazených oblastí. Aby zostali na jednom mieste 
a neroznášali vírus do ďalších oblastí.

Čo majú robiť ľudia, ak nájdu uhynutého 
diviaka?

Bezodkladne nahlásiť nález poľovníckemu združeniu, 
ktorému revír patrí, alebo informovať  obecný, resp. 
mestský úrad. 

V čom spočíva úloha poľovníkov?
Pre úspešné zastavenie šírenia afrického moru 

musíme výrazne znížiť populáciu diviakov. To je 

úloha poľovníkov.  Poľovníci sú kľúčoví aj z toho 
pohľadu, že dané revíry poznajú a majú ich 
jednoducho schodené a vedia, kde sa diviaky 
a v akom počte zdržujú. Aby mohla prebiehať 
prísna veterinárna kontrola, nakúpili sme pre 
poľovné združenia dostatok chladiacich boxov 
na uloženie ulovených diviakov a za každého 
zastreleného diviaka je vyplácané motivujúce 
zástrelné.

Ako ľudia zistia, že poľovníci sú na 
poľovačke v lese a nemajú tam chodiť?

Treba povedať, že neexistuje zákonná 
povinnosť pre poľovníkov oznamovať, že sú 
práve v lese na postriežke. Keďže nám však 
ide o spoločný cieľ, chcem poprosiť verejnosť 
o porozumenie a spoluprácu. Všeobecne platí, 
že by občania mali chodiť iba po vyznačených 
trasách a nemali by sa zdržiavať v lese po 
zotmení. Občania by mali mať vždy na pamäti, 
že v tomto období sa realizuje zvýšený odlov 
diviakov a teda tomu prispôsobiť aj miesto 
svojej vychádzky do lesa. 

Čo ak chovateľ zistí, že jeho ošípaná/ošípané 
nie je/sú v poriadku?

V tom prípade je potrebné okamžite kontaktovať 
veterinára. Ak sa potvrdí, že ide o africký mor, ďalšie 
kroky určí regionálna veterinárna správa. Bohužiaľ, 
takéto nakazené zviera sa už nedá zachrániť, ako 
som uviedol, africký mor je smrteľný a v súčasnosti 
naň neexistuje liečba. Jedinou našou zbraňou je 
prevencia. 

Odškodní štát chovateľov, ktorí musia dať 
svoje chovy zlikvidovať pre potvrdený AMO?

Áno, na ministerstve máme kompenzačné schémy 
v prípade, že chov musí byť zlikvidovaný. Nárok 
chovateľa sa posudzuje na základe toho, či ide o 
fyzickú alebo právnickú osobu a potom na základe 
viacerých ďalších parametrov. 

Ako môžu pri riešení tejto situácie pomôcť 
mestá a obce?

Starostovia, a to špeciálne platí pri menších obciach, 
sú pre našich občanov prvý kontakt so štátom. Preto 
chceme, aby pomáhali ako informačný aparát štátu, 
ktorý má často väčšiu dôveryhodnosť ako vláda či 
médiá. Taktiež nám ako informačné kanály môžu 
slúžiť obecné noviny, rozhlasy, preto je aj úloha miest 
a obcí nezastupiteľná.

Minister 
Samuel Vlčan: 
Africký mor 
ohrozuje
chov domácich 
ošípaných
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18. decembra 1865    
pridaním 13. dodatku americkej ústavy sa 
zrušilo otroctvo v USA

Výročia a udalosti
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interiérové // exteriérové

PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV
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099

-34%

(100 g = 0,79)

125 g

1.50*

Bryndza   
• p notu n

599

Supercena
cena za 1 kg

599

Supercena
cena za 1 kg

Slovenská 
šunka   

Údené karé    
• bez ost
• rôzne druhy

97 % 
podiel 
mäsa 049

Supercena

(1 kg = 0,82)

600 g

239

-44%
cena za 1 kg

4.29

• s drobmi

drav  a hut  m so s obsahom vitam nu ¦ zin u¦ 
hor a¦ se nu¦ medi a n z ym obsahom tu u§ 119

Supercena
cena za 100 g

• predn ¤zadn  tvr

049

Supercena
cena za 100 g

Kapor
• pitvanýMaslo

139

Supercena

(100 g = 0,70)

200 g
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089

-40%
2,25 l

1.49*

• t van iv
• po otu n

055

Supercena

1 l

• eta s o�ou

• var ý typ ¦ a tov
099

-41%

(1 kg = 0,50)

2 kg balenie

1.69

• tavený syr v r ev u
099

-41%

(100 g = 0,66)

150 g

1.69*

• rôzne druhy

022

-24%

(100 g = 0,15)

150 g

0.29

279

-30%

(1 kg = 5,58)

500 g

3.99

2 kg

Mrkva 045

-49%
1 kg balenie

0.89

119

-40%
cena za 100 g

1.99

§§§ a mnoho a h výrob ov na www.lidl.sk

od pondelka
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Pomoc a usmernenie nájdete v infor-
mačných kanceláriách pre obete trest-
ných činov v každom krajskom meste.

Informačné kancelárie pre obete 
trestných činov (ďalej len „informačné 
kancelárie“) zriadené v  rámci národné-
ho projektu „Zlepšenie prístupu obetí 
trestných činov k  službám a  vytvorenie 
kontaktných bodov pre obete“ sa nachá-
dzajú na okresných úradoch/klientskych 
centrách v každom krajskom meste a vo 
vybraných okresných mestách. 

Informačné kancelárie sú miestom 
konzultácií a poskytovania informácií na 
verejne prístupných miestach.  Obetiam 
trestných činov je v každej  informačnej 
kancelárii k dispozícii koordinátor na 
regionálnej úrovni a dvaja asistenti koor-
dinátora. Uvedení pracovníci na základe 
identifikovaných potrieb každého indi-
viduálneho prípadu zabezpečia obeti 
alebo potenciálnej obeti bezproblémový 
a  rýchly prístup k  základným informá-
ciám ohľadom možností riešenia problé-
movej situácie. 

Ak sa cítite byť obeťou, budú vám BEZ-
PLATNE A DISKRÉTNE poskytnuté základ-
né informácie a usmernenie a sprostredko-
vaná odborná pomoc v oblasti: 
• psychologického poradenstva, 
• sociálneho poradenstva, 
• právnej podpory a usmernenia.

Môžete sa na nás obrátiť v náročných 
životných situáciách, ako napríklad keď 

sa cítite byť obeťou konania zo strany 
rodinných príslušníkov (fyzické násilie, 
psychické násilie a  pod.), obeťou trest-
ných činov v  online priestore, obeťou 
podvodu alebo pri podozrení na podvod-
nú pracovnú ponuku a iné. 

Napríklad - Banskobystrická infor-
mačná kancelária pôsobiaca v rámci ce-
lého kraja sa nachádza na Štefánikovom 
nábreží 7 v Banskej Bystrici a je klientom 
k dispozícii v každý pracovný deň (Pon-
delok – Štvrtok od 8:00-15:30 a v Piatok 
od 8:-14:00). Jej pracovníkov je možné 
kontaktovať osobne alebo telefonicky na 
čísle 0961 605 790, prípadne mailom na 
pomocobetiam@minv.sk alebo formou 
on-line poradne dostupnej na stránke 
https://prevenciakriminality.sk/. Pracov-
níci sú Vám k dispozícii aj na detašova-
nom pracovisku v Lučenci (Námestie re-
publiky 26, Lučenec – budova okresného 
úradu) a to každý utorok v čase od 8:30 
– 15:00.  Viac informácií nájdete na strán-
ke.  https://prevenciakriminality.sk/

Stali ste sa obeťou trestného činu?

» Zdroj: MV SR

3
3
-0
1
0
1



ZV21-50_strana- 11

relaxZvolensko
11



ZV21-50_strana- 12

sPravodaJsTvo / ZamesTnanie Najčítanejšie regionálne noviny
12

Bol raz jeden gazda. Pracoval na po-
zemku po svojom otcovi. Keď zabil 
prasa, všetko z neho spracoval. Mal 
hnoj, používal prírodné materiály, 
vedel si opravovať náradie a nevyha-
dzoval žiadne odpadky. 

Svet okolo neho sa vyvíjal a presved-
čili ho, aby vstúpil do asociácie gazdov. 
Tak vstúpil a poradili mu tam, že môže 
získať dotácie. Obmedzil prácu na poli a 
začal písať projekty. Nevedel to a tak si za-
čal platiť projektovú agentúru. Asociácia 
gazdov vstúpila do európskej asociácie 
gazdov. Sedeli tam ľudia, ktorí nikdy ne-
pracovali na poli a vymýšľali rôzne pred-
pisy na zlepšenie gazdovskej práce. Zača-
li chodiť dotácie. Cez agentúru, ktorá bola 
skorumpovaná. A tak musel gazda zapla-
tiť úradníka. Prišla veterinárna kontrola. 
Našli lastovičku v maštali a nesprávnu 
sieťku na okne. Gazda dostal pokutu. 
Smutne spomína na veterinárov, ktorí 
chodili k jeho dedovi. Ošetrili zvieratá, 
poradili a pomohli a spolu si vypili. Časy 
sa zmenili. Začali chodiť ďalšie kontroly. 
Časti zabitých zvierat musí odovzdávať 
do asanačného podniku. A platiť. Pred-
písali mu bitúnok. S nerezovou výbavou. 
Nepovolili mu ani udiareň s drevom, lebo 
nie je v cechu údenárov. A tak si gazda 

začal platiť aj bankárov, ktorí mu poži-
čiavali peniaze. Vybral sa predávať svoje 
výrobky na miestne trhy. Dostal ďalšiu 
pokutu. A tak na dedinskom trhu pre-
dávali už iba gazdovia z Poľska. Gazda 
sa postupne mení na úradníka. Chodí k 
nemu kontrola za kontrolou. Kontrolujú 
krmivo, rodokmene, značky na ušiach, 
vodu vo vedrách, dodacie listy, faktúry, 
ekologické štandardy. Na prácu v maštali 
a na poli už nezostáva čas. 

Niekedy prídu zlé časy. Choroba 
zvierat, víchrica alebo mráz. Poisťov-
ne, ktorým roky platil, sa vykrúcajú a 
nechcú zaplatiť. Vyrástla aj konkuren-
cia. Ľudia, ktorí nikdy negazdovali, ale 
berú obrovské dotácie. Nemajú zvieratá, 
maštale ani polia. Majú. známosti, ktoré 
im pridelia dotácie aj na betónovú plo-
chu. Gazda úplatky nedáva. Rozhodol 
sa montovať kórejské 
autá a na jeho poli 
postavili nemecký 
obchod so španiel-
skymi paradajkami, 
holandským mäsom a 
jablkami z Poľska. 
R o z p r á v k a 
skončila.

Gazda

» Ján Košturiak
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Zi m ná ú d r ž ba c ie st a komu ni k ác i í v BA 
0948 612 123 borutova@aii.sk, 0948 916 727 zichova@aii.sk

• VODIČ "B", "T" 
Priemerná mzda 1.450,- € brutto

• VODIČ "C" 
Priemerná mzda 1.700,- € brutto

UBYTOVANIE ZDARMA
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PRÁCA VO FRANCÚZSKU A BELGICKU

(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

TOP PONUKY PRÁCE

Vy hľadáte, my Vám ponúkame

Kontaktné údaje:

0905 792 156
0905 662 251
info@christal-nabor.com
Hlavná 45, Košice

Vz ôv ra a r
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PRÁCA V NEMECKU 

(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

TOP PONUKY PRÁCE

Vy hľadáte, my Vám ponúkame

Kontaktné údaje:

0905 792 156
0905 662 251
info@christal-nabor.com
Hlavná 45, Košice

Vz ôv ra a r
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Priblížili sme sa ku koncu roka. Už tra-
dične ide o priestor pre vianočné priania 
i pre ohliadnutie sa za všetkým, čo sme 
stihli urobiť. V našom meste toho nebolo 
vôbec nemálo. 

Pamätám, ako sme na začiatku roka 
víkend čo víkend pomáhali Zvolenča-
nom s testovaním, nakoľko hrozilo, že 
sa bez testu nedostanú ani len do práce. 
S vypätím všetkých síl sme to zvládli, 
dodnes som vďačná zdravotníkom, ad-
ministratívnym pracovníkom, dobro-
voľným hasičom, mestským policajtom 
a celému svojmu tímu za prácu a nasa-
denie. Organizovali sme tiež očkovanie 
na sídliskách, robili nákupy pre našich 
seniorov a pomáhali im so všetkým, s 
čím sa na nás obrátili.

A pomáhali sme aj inde. Odpustili sme 
poplatky za umiestnenie terás, drobným 
podnikateľom fungujúcim v mestských 
priestoroch sme znížili nájom. A keď 
na našich umelcov opäť ťažko dopadol 
zákaz kultúrnych podujatí, pomáhali 
sme im predstaveniami vysielanými cez 
internet.

Samozrejme sme pokračovali v ob-
nove predstaničného námestia. Blížime 
sa ku koncu jeho rekonštrukcie a ja som 
nesmierne rada, že sa Zvolenčania i náv-
števníci nášho mesta budú cítiť pri pre-
chádzaní popred hlavnú železničnú sta-
nicu príjemnejšie. A tiež bezpečnejšie. 
Len pred pár dňami sme tu osadili mo-
dernú, otočnú kameru napojenú priamo 
na mestskú políciu. V prípade potreby 
tak hliadka bude na mieste v priebehu 
niekoľkých minút.

Mysleli sme aj na naše deti. Hovorím 
o rozsiahlych rekonštrukciách v našich 

školách a škôlkach, aby sme im poskytli 
dôstojnejšie podmienky pri vzdelávaní. 
A hovorím aj o obnove ďalšieho školské-
ho dvora. Od jesene ho využívajú žiaci zo 
ZŠ J. Alexyho na Sekieri. Začali sme tiež 
s rekonštrukciou športovísk pri oboch 
školách na Jilemnického ulici. Aj tu sa 
môžu tešiť na úplne nové podmienky pre 
pohybové aktivity – tak prepotrebné v 
modernej dobe.

Osobne sa veľmi teším dokončeniu re-
konštrukcie Cintorína padlých vojakov 
sovietskej armády. Významnou mierou 
prispeli k oslobodeniu našej krajiny i 
nášho mesta spod jarma nacizmu. Mno-
hí stratili to najcennejšie – vlastné životy. 
S odhodlaním sme sa preto pustili do ob-
novy miesta ich posledného odpočinku 
a dali mu omnoho dôstojnejšiu podobu.

Rekonštruovali sme cesty, chodní-
ky, dokonca celé ulice. Vybudovali sme 
ďalšiu zelenú strechu, vysadili desiatky 
stromov, stovky kríkov a tisíce kvetov. 
Prebrali sme do správy mesta parkova-
nie, od júla tak všetky peniaze z výberu 
parkovného putujú priamo do mestskej 
kasy. A urobili sme toho ešte omnoho 
viac. Verím, že sa nám podarilo urobiť 
život Zvolenčanov opäť o kúsok lepším. 

Teraz si už všetci užime Vianoce. 
Počas celých týždňov a mesiacov sme 
sa tešili, ako s blízkymi zasadneme k 
štedrovečernému stolu. Tá chvíľa ko-
nečne prichádza. Vychutnajme si ju teda 
naplno. Prajem všetkým Zvolenčanom 
pokojné a radostné vianočné sviatky a 
úspešný vstup do nového roka.

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk

Mirka – bojovníčka s krásnym úsmevom
Viete, že zdravotní klauni navštevujú ťažko cho-
ré deti nielen v nemocnici, ale tiež u nich doma? 
Aj Mirkina liečba sa z nemocnice presunula do 
domáceho prostredia. Napriek tomu, že kvôli 
chorobe prišla o nohu, nevzdáva sa a bojuje. 
A s ňou celá jej rodina. 

Pre jej rodičov, ktorí sa o ňu s láskou starajú, je 
úsmev na dcérkinej tvári tým najkrajším darom. 
Aby sa Mirka smiala čo najviac, zdravotní klauni ju 
často navštevujú priamo u nej doma. V rámci 
programu Prezuvky máme môžu zdravotní klauni 
prinášať dobrú náladu a povzbudenie nielen ma-
lým pacientom, ale celej rodine.

„Mir�a má �launov veľmi rada. Ešte len počuje 
slovo ‚�laun‘ a už sa na jej tvári vyčarí úsmev. A �eď 
sa dozvie, že prídu � nám, s�áče od radosti. Klauni 

u nás doma vždy vyčaria úsmev na tvárach detí, ale 
aj dospelých. Nie je nič �rajšie, a�o vidieť dieťa nao-
zaj od srdca sa smiať. A to Vaši a naši �launi u nás 
doma do�ážu. Ďa�ujeme Vám za to,“ napísala do 
Červeného nosa Mirkina mamina.

V období Vianoc si uvedomujeme ešte viac, na 
čom skutočne záleží. Spoločné chvíle v kruhu rodi-
ny sú to najcennejšie, čo máme. Keď vládne poho-
da a dobrá nálada, sviatočné obdobie môže byť aj 
pre ťažko choré deti a ich rodiny naplnené rados-
ťou, smiechom a nádejou. Podobne, ako keď sme 
navštívili Mirku a jej rodinu.

Prispejte ľubovoľnou čiastkou na našej stránke 
www.cervenynos.sk a pomôžte rozžiariť úsmevom 
a šťastím Vianoce deťom v nemocniciach a aj tým, 
ktoré sa kvôli vážnej chorobe dlhodobo liečia doma.Foto, autor: Stanislav Mihalík
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121


